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III. ETAPA REKONSTRUKCE „KOTLINY“ NA ŠPIČÁKU SE MĚŘÍ VÍTR
K poslednímu červno-

vému dni byla dokončena 
jedna z nejrozsáhlejších 
investičních akcí Města 
Varnsdorf v roce 2007 
,,III. etapa rekonstrukce 
sportovního areálu Kotli-
na“. V předchozích letech 
zrekonstruované hlavní 
hřiště s atletickým oválem 
včetně sektorů pro tech-
nické disciplíny a výstavba 

vedlejší plochy s umělým 
povrchem III. generace, byla 
v rámci třetí etapy provede-
na generální oprava tribuny 
hlavního stadionu a celková 
rekonstrukce administrativ-
ní budovy areálu. 

Tribuna byla rozšířena 
o nové sociální zařízení, 
šatny atletů a prostory pro 
občerstvení. Kompletně zre-
konstruována byla hlavní 

nosná konstrukce střechy 
včetně nové střešní kryti-
ny. Jednotlivé schodišťové 
stupně byly osazeny novými 
plastovými sedadly zajišťují-
cími spolu s novým sociálním 
zázemím maximální komfort 
pro diváky. 

Nejrozsáhlejšími úprava-
mi prošla administrativní 
budova. V rámci rekon-
strukce proběhla kompletní 
výměna vnitřních rozvodů 
vody, elektřiny, kanalizace 
a topení. S úpravou jednot-
livých místností byla spojena 
výměna oken, dveří, včetně 
nových dlažeb, obkladů a 
vnitřního vybavení šaten a 
sociálek.

Součástí akce bylo i 
zbudování nových přípojek 
elektřiny, vody a kanalizace 
jednotlivých budov, úprava 
přístupových ploch a rekon-
strukce oplocení.

Investiční akci tohoto roz-
sahu bylo možné uskutečnit 
díky státní dotaci ve výši 
15 mil. Kč a 4,9 mil. Kč spo-
luúčasti Města Varnsdorf. 
Vlastní stavbu provedla firma 
SaM Varnsdorf za podpo-
ry projektové kanceláře 
RG Projekt Varnsdorf a 
EVS Ústí nad Labem. Vě-
říme, že tento v regionu 
nejkvalitnější sportovní 
areál bude k všeobecné 
spokojenosti sloužit všem 
sportovním oddílům, školám 
i široké sportovní veřejnosti 
našeho města a okolí.

MH, JS

LUŽICKÁ NEMOCNICE BUDE NOVĚ VYBAVENA

Předání fotbalového a atletického stadionu ve Varnsdorfu 
proběhlo 17. 7. za účasti náměstka a zástupce hejtmana 
Ústeckého kraje Radka Vonky. Ten společně se staros-
tou města Ing. Josefem Poláčkem, ředitelem firmy SaM 
silnice a mosty a.s. Dušanem Drahošem, členem krajské 
rady Robertem Šatníkem a ředitelem místního fotbalové-
ho klubu SK Slovan Varnsdorf Vlastimilem Gabrielem 
přestřihli slavnostní pásku. Mezi pozvanými hosty byla 
mimo jiné i starostka Seifhennersdorfu Karin Berndt. 
Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo při příležitosti 
100. výročí kopané ve Varnsdorfu v neděli 12. 8. a o jeho 
průběhu vás budeme informovat v příštím Hlasu severu.                                                            

ZdS, foto JT

Lužická nemocnice v červ-
nu oslavila své první výročí, 
kdy se jejím novým majite-
lem stalo město Rumburk. Za 
celkem 762 akcií zaplatí rum-
burští z městského rozpočtu 
v příštích letech přibližně 15 
milionů korun, v minulém  
roce to bylo necelých pět a 
půl milionu. 

Ještě před koncem mi-
nulého roku zastupitelstvo 
schválilo pro nemocnici dvě 
investiční dotace  ve výši 5,5 
a 6 milionů korun a nyní, 
k prvnímu výročí, získalo 
vedení nemocnice souhlas  
s další patnáctimilionovou 
dotací. Tato částka je ur-

čena k zaplacení Generelu 
zdravotnických zařízení 
1. Zdravotní Rumburk, a.s. 
a s tím souvisejících prací a 
projektových dokumentací. 
Další část dotace je určena 
na nákup nutné zdravotnické 
techniky a vybavení, zejména 
anesteziologického přístroje 
na operační sál, plicních 
ventilátorů pro krátkodobou 
i dlouhodobou ventilaci na 
JIP a ARO, nových pacient-
ských lůžek a stolků, kterými 
budou vybavena oddělení JIP 
a chirurgie. Značnou částku 
si vyžádá nákup nového 
rentgenového skiagrafic-
kého přístroje s přímou 

digitalizací pro rentgenové 
oddělení. Operační sály se 
konečně dočkají nových ope-
račních a zákrokových  stolů 
a porodnické oddělení paci-
entských porodních lůžek. 
Bezkontaktní tonometry 
budou zakoupeny pro oční 
oddělení. 

Důvodem takto velké 
obnovy vybavení Lužické 
nemocnice je značná zasta-
ralost a nefunkčnost stáva-
jícího zařízení a přístrojů, 
které jsou jinak nutné k za-
chování provozu a kvality 
poskytovaných služeb všech 
zdravotnických provozů.            

gdo
   

Zastupitelé města sice v prvním kole neschválili změnu 
územního plánu, která by výstavbu větrných elektráren na 
Špičáku umožnila, přesto firma M3V postoupila do další 
etapy své snahy postavit ve městě malý park třech větrných 
elektráren. Tou etapou je výstavba měřícího zařízení - mete-
orologického stožáru, jehož naměřené výsledky poslouží pro 
přesné určení návratnosti celého projektu. Stožár o výšce 
úctyhodných 50 m postavila firma 1. srpna na louce pod 
Špičákem pomocí elektrického navijáku a téměř ihned začal 
snímat naměřené údaje. Po dobu jednoho roku tak každý 
den vysílá naměřené hodnoty směru a rychlosti větru ve 
výškách 50, 40 a 30 m zároveň s údaji o naměřené teplotě. 
Součástí celého zařízení je neustálý monitoring okolí pomocí 
kvalitní průmyslové kamery, bezdrátové propojení zařízení 
s firemním servrem a také neustále svítící červená poziční 
světla, jejichž umístění předepsala armáda. Zajímavostí pak 
je nezávislost celého zařízení na externím zdroji konvenčního 
napájení (zařízení si samo vyrábí elektrickou energii pomocí 
solárního panelu a malé větrné elektrárny) a také třeba více 
jak 1,3 km kotvících lan. Na provoz celého zařízení jsme se 
zeptali zástupce firmy M3V Praha a.s. Miroslava Černého, 
který nám k výstavbě meteorologického stožáru sdělil: 
„Na základě výsledků průzkumu mezi občany Varnsdorfu, 
který naše společnost zadala a jehož výsledky byly zveřej-
něny, projekt výstavby větrných elektráren na Špičáku 
ještě neopouštíme. Naše společnost zvažuje záměr umožnit 
spoluúčast Města Varnsdorf a jejich občanů na projektu 
výstavby větrných elektráren na Špičáku, a to vydáním pri-
oritních akcií s prioritní dividendou. Obdobné projekty jsou 
v sousedním Německu nazývány „Občanské elektrárny“. 
Na září připravujeme pro školy ve Varnsdorfu soubor informa-
cí o větrných elektrárnách a soubor prvních výsledků měření. 
Věřím, že se nám podaří přesvědčit nerozhodnuté zastupitele 
o podpoře tohoto projektu.“ Jednou ze zvažovaných možností 
je i případné umístění veřejně přístupné vyhlídkové rozhledny 
na nejvýše umístěné elektrárně, jak je známe ze zahraničních 
projektů.                                                                           

Text a foto JS

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ „KOTLINY“
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Někteří lidé jsou nepoučitelní 
V první polovině měsíce července byla přivolána hlídka 

ve dvou případech k zadrženým neplatícím zákazníkům 
v marketech našeho města. Po provedení nezbytných úko-
nů hlídkou MP bylo lustrací přes obvodní oddělení Policie 
ČR zjištěno, že obě tyto osoby jsou v pátrání a tudíž byly 
předány na policii.

TOUR DE FEMININ 
Jako každý rok byl průjezd a start tohoto závodu realizo-

ván přes naše město. A také jako každý rok byla městská 
policie požádána o součinnost při této vyhlášené akci, aby 
asistovala při řízení dopravy ve spolupráci s Policií ČR. 
Z ohlasů pořadatelů se městská policie zhostila svého úko-
lu na výbornou.

Léto, dovolená a párty
V měsíci červenci díky teplému počasí a dovoleným byly 

hlídky MP ve večerních a nočních hodinách často volány 
na různé oslavy a párty na zahrádkách. Tyto akce rušily 
svým hlukem sousedy, kteří svou dovolenou nevybírají a 
ráno vstávají do práce. Chtěl bych touto cestou apelovat na 
všechny, kteří se chystají k oslavám, aby byli ohleduplní k  
sousedům a neobtěžovali je nadměrným hlukem a předešli 
tím nepříjemným situacím, které následují.

Hloupá a nebezpečná sázka
V brzkých ranních hodinách jedné červencové noci byla 

hlídkou MP zjištěna skupinka mladíků, jak se pokouší do-
stat na střechu plaveckého bazénu. Po provedené kontrole 
totožnosti osob se tito mladíci hlídce omluvili, že šlo o sáz-
ku. Jelikož nedošlo k poškození objektu, byla celá záležitost 
řešena domluvou s tím, že pokud by se situace opakovala, 
bude přistoupeno k razantnějším postihům.  

Ani v sobotu se nemá jezdit rychle
Dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci s Dopravním 

inspektorátem Děčín byla naplánována tentokráte na sobotu. 
Pokud by si někdo myslel, že v sobotu se jezdí lépe, tak se 
mýlí. Během cca čtyřhodinové akce bylo řešeno celkem 15 
přestupků za rychlost a tyto byly řádně dle zákona hono-
rovány.

Spolupráce s Policií ČR
Na základě informací poskytnutých obvodním oddělením 

Policie ČR byly hlídkou MP zadrženy dvě osoby v celostátním 
pátrání. I na tomto příkladu je zřejmé, že spolupráce mezi 
Policií ČR a městskou policií se stále zlepšuje ku prospěchu 
věci.

Na odcizeném kole daleko nedojel
Jen několik minut po oznámení krádeže horského kola 

byl pachatel hlídkou MP zadržen a poté předán na obvodní 
oddělení Policie ČR. Krádeže kol jsou v našem městě časté 
a proto by jejich majitelé měli vždy zvážit, kde své kolo 
zanechají, byť i na velice krátkou dobu.

Sucho a teplé počasí = požár
V průběhu července v důsledku teplého, suchého počasí 

a neopatrnosti lidí asistovala hlídka MP u čtyř menších 
požárů, ke kterým byl nutný výjezd našich hasičů. 

Martin Špička, velitel MP

PARKOVÁNÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL
V současnosti si obyvatelé často stěžují na stále větší počet 

zaparkovaných nákladních vozidel v centru. Proto upozor-
ňujeme na připravovanou akci zaměřenou na parkování 
a odstavování nákladních vozidel s celkovou váhou nad 3,5 t ve 
městě. Kromě poškozování krajnic, veřejné zeleně a možných 
úniků ropných látek, představují i zvýšené riziko dopravní 
nehody. Všichni dopravci by měli dodržovat znění zákona 
č. 111/1994 Sb. tj. striktní zákaz stání a údržby těchto vozi-
del na veřejných komunikacích, za jehož porušení může být 
udělena vysoká pokuta nebo i odebrána licence. 

Parkování uvedených vozidel je vyhrazeno pouze na místech 
k tomu určených, tedy v areálech dopravních a soukromých 
firem,  ve městě pak pouze na parkovišti u Centra Panorama a 
u hlavního vlakového nádraží.                                          JS

Občané města jistě zazna-
menali, že v prostoru mezi 
městkým úřadem, školou, 
školní jídelnou a sokolov-
nou dochází v průběhu léta 
k úpravám, které celý tento 
prostor podstatně změní. 
Prováděné změny přispějí 
ke zlepšení stavu a zpřehled-

Opsáno z úřední deskyOpsáno z úřední desky

RM rozhodla uzavřít smlouvu o umístění informačních 
skříněk s velkoplošnou mapou města Varnsdorf na p.p.č. 
3021 a p.p.č. 2589 vše v k.ú. Varnsdorf.

RM schválila změnu ceníku prací a služeb Technických 
služeb města Varnsdorf s.r.o. souvisejících s běžnými 
opravami a údržbou komunikací od 1. 7. 2007.

Dále rozhodla schválit konání veřejné hudební pro-
dukce pod názvem „NOCOMMENT“ M. Pencovi na 
otevřeném prostranství ve dnech 11. 9. - 16. 9. 2007 od 
14:00 hod. do 23:00 hod.

RM rozhodla zrušit výběrové řízení na akci „Rekon-
strukce sociálních zařízení v objektu Nemocnice Varnsdorf“ 
s tím, že nové výběrové řízení bude vyhlášeno v měsíci září 
tohoto roku.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

Prostor za městským úřadem se mění

nění funkčnosti komunikace, 
k úpravě chodníků, k úpravě 
plochy před obřadní síní. 
Sadová a parková úprava 
před školní jídelnou přispěje 
k estetičnosti celého prostoru. 
Zvýší se bezpečnost pěších, 
zejména dětí přicházejících 
do jídelny.                                                                                           

O jaké úpravy jde kon-
krétně? Povrch vozovky 
bude zhotoven z asfaltového 
betonu. Vozovka bude po obou 
stranách ohraničena obrubní-
ky s převýšením proti povrchu 
vozovky o 12 cm. Komunikace 
pro automobily bude v části 
od vjezdu ze směru náměstí 
k zadní části sokolovny obou-
směrná. Na jižním konci bude 
obratiště pro osobní automo-
bily. Část komunikace podél 
sokolovny ve směru k Národní 
třídě bude jednosměrná. Vjezd 
osobních automobilů a jejich 
stání v této části se vztahuje 
na vozidla svateb. Dopravní 
značení zde bude provedeno 
svislými dopravními znač-
kami standardní velikosti 
s reflexním povrchem. 
O vodorovném značení se 
neuvažuje.

Chodníky budou provedeny 
ze zámkové dlažby s využitím 
červené dlažby vybourané 
z plochy před obřadní síní. 
Budou dostatečně široké.

Při úpravě plochy před ob-
řadní síní bude použita zám-
ková dlažba v barvách tmavě 
červená a šedá. V rohu plochy 
(směrem k jídelně) budou 
osazeny tři ozdobné betonové 
patníky. Jejich účelem bude 
zabránit vyjíždění na dlažbu 
z obousměrné části vozovky. 
Vozovka i chodníky budou 
nově odvodněny.

V důsledku omezení šířky 
zpevněné plochy před ob-
řadní síní bude přemístěn 
stávající stožár s ozdobnými 
svítidly směrem ke škole. 
Před jídelnou bude provede-
na sadová a parková úprava, 
kterou navrhla firma Uniles 
Rumburk. Počítá se i s umís-
těním trvalých laviček.

Zmíněné úpravy provádí 
firma SaM Varnsdorf, a.s. 
Práce byly zahájeny 29. 6.  
Termín dokončení je 31. 8. 
Celkové náklady dosáhnou 
částky 2,5 milionu korun 
a jsou hrazeny z rozpočtu 
města.           

Dr. Miloslav Hoch, 
foto LN

Několikrát jsme již upozorňovali, že nadměrný odpad se ne-
smí odkládat kolem kontejnerů na směsný komunální odpad. 
Nejenže hyzdí okolí, ale „pachatelé“ tím porušují i vyhlášku o 
nakládání s komunálním odpadem. Veškerý nadměrný odpad 
z domácností patří do sběrného dvora EKO servisu, kde jej 
mohou varnsdorfští občané zdarma odevzdat (ledničky, pračky, 
televize, keramiku, nábytek nebo osobní pneumatiky bez disku). 
Pouze za odpad ze stavebních úprav (suť, izolační lepenka, 
střešní krytina, zemina a kamení atd.) se platí poplatek. 

Každý, kdo se potřebuje zbavit nadměrného odpadu ze své 
domácnosti a nemá možnost jej dopravit vlastními prostředky, 
může požádat TS města, které za poplatek odpad odvezou. Další 
možností je objednat si přímo velkoobjemový kontejner  u firmy 
EKO servis  na tel. 412 375 556. Kontejner po naplnění  bude za 
poplatek odvezen (platí se pouze přistavení a stažení kontejneru 
do sběrného dvora). V případě neoprávněného odložení odpadu 
se občan vystavuje nebezpečí, že za zakládání nepovolené skládky 
zaplatí pokutu.                                                  rd, foto MP

Na základě výsledku výbě-
rového řízení na obsazení 
funkce tajemníka Městského 
úřadu Varnsdorf  konajícího 
se 30. července a se souhla-
sem ředitelky Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 
jmenoval starosta města 
nového tajemníka. Stal se 
jím Ing. Lubomír Samuhel, 
který byl ve volebním období 
1998 - 2002  členem Zastu-
pitelstva města Varnsdorf 
i členem Rady města 
Varnsdorf a rovněž členem 
Finanční komise. V sou-
časném volebním období 
kandidoval jako bezpartijní 
za ČSSD.                          rm

JMENOVÁNÍ 
TAJEMNÍKA

NADMĚRNÝ ODPAD
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JAK DÁLE S NEPLATIČI NÁJEMNÉHO
Nemalé starosti s neplatiči nájemného mají na radnicích, 

kde občané bydlí v městských bytech. Pohledávky, které 
vznikly převážně v 90. letech minulého století, jsou prakticky 
nevymahatelné a v mnoha případech už i promlčené. Vymá-
hání dlužné částky není vůbec jednoduché, stojí to peníze a 
soudy se vlečou i několik let. Privatizace bytového fondu navíc 
věc ještě zamotala a vymáhání ztížila. Podle názoru liberecké 
radnice by vymáhání starých pohledávek bylo neprůkazné 
a neekonomické. Jednalo by se o nutně vynaložené náklady 
v částce několika milionů korun ihned při podání žalob, dal-
ší náklady by představovala administrativa. Proto vedení 
radnice navrhuje odpustit 25 mil. korun dlužníkům, čímž 
dlužníky právně očistí. Záznamy dlužníků by však mohly 
posloužit zastupitelstvu při rozhodování žádostí bývalých 
neplatičů (Právo, 3. 7. 2007).

 Odlišný postoj vůči dlužníkům však zaujímají např. 
ve středočeském kraji, kde postupují razantněji a kde nepla-
tiči musí počítat s exekucí majetku a vystěhováním na ulici. 
Chronické dlužníky rozhodli z holobytů vystěhovat v Novém 
Strašecí na Rakovnicku, kde dluhy neplatičů dosahují 3 mil. 
korun. Město podle vyjádření starosty udělalo všechno, aby 
tihle lidé neskončili na ulici, ale jak pomoci někomu, kdo na 
jedné straně neplatí nájem a na straně druhé kouří, chodí 
do hospody a vlastní mobilní telefon. Hrozba exekuce platí 
i jako prevence. S exekutory už spolupracují např. města 
Mělník, Beroun či Kladno. Nulovou toleranci vůči dlužníkům 
uplatňují i ve Slaném a dluhy se snížily z více než 10 mil. na 
necelý milion (Právo, 4. 7. 2007).

 Pro příklady však nemusíme chodit do novin, protože i ve 
Varnsdorfu máme s některými nájemníky nevyřízené účty. 
Podle zprávy, kterou zastupitelstvo začátkem roku projed-
návalo, činil celkový dluh za služby a nájemné 12 mil. korun 
(2. pololetí 2006), zažalovaná částka dosahuje 6,2 mil. Kč, 
z toho 114 tisíc Kč se jeví jako nedobytná. Už 416 dlužníků 
však nebydlí v městských bytech (privatizace) a vymáhání je 
ztíženo i tím, že se jedná často o lidi, kteří jsou na životním 
minimu a sotva stačí platit současné bydlení.

 Problémy neplatičů se v zastupitelstvu zabývá kontrolní 
výbor, ale i jednotliví zastupitelé, za jejichž mluvčí lze označit 
Vladislava László. Jeho častá kritika dlouhodobě směřuje na 
Regii, a. s., která je správcem městských bytů. Ani bych se 
nedivil, kdyby tam jeho fotku používali jako terč na šipky, 
tak se za ta léta sblížili. Pan László je členem zastupitelstva 
už od začátku 90. let a byl dokonce členem rady města, která 
se problémem neplatičů rovněž zabývala. Došlo ke sjednocení 
tří správců bytů do jednoho subjektu (Regia, a. s.) a dlužníci 
dostali možnost úpravy nájemních smluv z doby neurčité na 
dobu určitou (s možností výpovědi bez přivolení soudu) vý-
měnou za splátkový kalendář a odpuštění penále. Ani tento 
záměr však nevedl k razantnějšímu snížení dluhů, i když počet 
dlužníků poklesl. Rovněž soudy začaly povolovat vystěhování 
bez náhrady pružněji a umožnily vystěhování, neplatiči však 
stále zkoušejí trpělivost správců a radnice.

 V jednom má ovšem pan László pravdu - při pohledu 
do tabulek za poslední léta se dluhy našich dlužníků nijak 
netenčí, i když počet platebních rozkazů stoupá, počet dluž-
níků bydlících v městských bytech klesá - a tak to vypadá, 
že přešlapujeme na místě. Je třeba proto rozhodnout, zda 
půjdeme cestou Liberce, kde se chystají dluhy odepsat, nebo 
středočeských měst, kde vystěhováním a exekucemi vyčistili 
svůj bytový fond od neplatičů. Prvním krokem se stane vy-
máhání dluhů za přispění vymahače, kterého radnice chystá 
zavést. Osobně si myslím, že jen kombinací obou přístupů 
můžeme dosáhnout lepších výsledků.                R. Dausch

 

Na četné dotazy občanů 
reaguji touto informací:

Především je potřeba si 
ujasnit předpokládané vy-
pnutí analogového vysílání, 
což je podle dostupných in-
formací měsíc leden 2008.

Digitální vysílání už 
začalo a to v červenci; pro 
oblast Varnsdorfu je to 
šíření signálu z Bukové 
hory u Ústí nad Labem na 
58. kanále v pásmu UHF.

 Zatím toto digitální 
pozemní vysílání  nelze 
přijímat ve všech lokali-
tách města! Jsou první 
„vlaštovky“ o tom, že ten 
či onen již chytil digitální 
vysílání, ale zprávy nejsou 
zaručené!  Většina města i 
nadále zůstává bez digitál-
ního pozemního signálu.

 Pro obyvatele Varnsdor-
fu mám zatím rozporuplné 
zprávy o možnosti digitální-
ho příjmu na území města. 
Zprávy se liší a to přede-
vším z kvalifikovaných míst 
jak z Radiokomunikací tak 
i technického úseku České 
televize. Nikdo z dotáza-
ných ředitelů nedokázal 
zodpovědně říci termín, kdy 
bude možné digitální pří-
jem televizního signálu ve 
Varnsdorfu přijímat. Usi-
lovně se hledají možnosti 
předávacích tras z Bukové 
hory, vyjasňují se možnosti 
předání digitálního signálu 
přes stožár televizního pře-
vaděče v obci Jiřetín pod 
Jedlovou. Vysílací kanál  
58 by měl být zachován i 
pro naše město.

Co přinesou změny pře-
chodu vysílání?

 Pokud není televizor 

vybaven DBV-T vstupem, 
což je pouze u nových 
televizorů (ne všech), je 
nutnost zakoupení set-top-
boxu ke každému staršímu 
televiznímu přijímači. Jed-
ná se o zařízení (krabička) 
převádějící digitální signál 
do analogového režimu, 
určený pro starší typy 
televizorů, které nemají 
zabudovaný tuner DBV-T. 
Propojením antény UHF se 
set-top-boxem a následně i 
televizorem dosáhneme 
požadovaného efektu pro 
příjem digitálního televiz-
ního signálu.

Další možností je satelit-
ní vysílání za předpokladu 
zakoupení příslušného sate-
litního receiweru, paraboly  
a konvertoru, popřípadě ješ-
tě dekodéru k dekódování 
programů. Tato možnost je 
nejdražší, avšak nejefektiv-
nější. U vybraných prodejců 
můžete zakoupit přímo sa-
telitní komplet, obsahující 
vše potřebné. 

U domů s rozvodem ka-
belového šíření televizního 
signálu je to bez problému, 
protože toto je už forma 
digitálního šíření a nejsou 
nutné další úpravy. Vše 
zajišťují distributorské 
společnosti.

Jaké budou přednosti  
a zápory pozemního vysí-
lání?

Mezi významné přednosti 
patří kvalitní obraz a pří-
jem multiplexu A z Bukové 
hory na 58. kanálu - umožní 
sledování ČT1, ČT2, ČT24, 
ČT4 sport a TV Nova.

Mimo toho bude možno  
přijímat rozhlasové stanice 

ČRo 1, 2, 3, 4, ČRo  D-dur, 
ČRo Rádio Česko, ČRo Le-
onardo a navíc tři německé 
multiplexy s 11 stanicemi.

Vadu na kráse kalí TV 
stanice Prima, která ne-
bude vysílána digitálně a 
bude i nadále závislá na 
analogovém vysílání.

V neposlední řadě je nut-
né zdůraznit, že ne každý 
bude moci přijímat pozem-
ní digitální signál. Hlavně 
v údolích a tzv. stínech 
signálu nebude možno ten-
to signál přijímat! V těchto 
případech doporučuji 
příjem digitálního signálu 
přes satelit. 

Nakonec ještě malá při-
pomínka o anténách pro 
příjem digitálního pozem-
ního vysílání. Ve většině 
případů budou diváci mít 
možnost využít své stávající 
antény. Jedná se o antény 
určené pro příjem v pásmu 
UHF. Například klasické 
Plzeňské síto (tzv. matrace) 
plně vyhoví. Je určena pro 
příjem v pásmu UHF a pro 
kanály 21. - 60., což je v sou-
ladu s požadavky na příjem. 
Samozřejmostí je propojení 
antény se set-top-boxem 
a to koaxiálním kabelem 
75 Ohmů.

Následné propojení set-
-top-boxu a televizoru se 
provádí kabelem Scart- 
Scart. 

O případných změnách 
nebo termínech začátku 
pozemního digitálního 
vysílání vás budeme včas 
informovat.

Karel Dubský
 místostarosta města 

Do obchodu s prodejem 
dřevotřískového zboží přijmeme 

zodpovědného  pracovníka 
s iniciativním přístupem k práci 

na stálý pracovní úvazek. 

           Požadujeme:  • základní obsluhu PC 
                                • práce s vysokozdvihem
       Práce je vhodná i pro částečného invalidu. 

GEMA CZ s.r.o., 407 47 Varnsdorf
Kontakt: Tel. 412 372 640, mob. 737 215 560

Digitální televizní signál ve Varnsdorfu
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KRÁTCE
1. Zdravotní Rumburk  

a. s. s účinností od 29. 
června 2007 změnila svůj 
název na Lužická nemocni-
ce a poliklinika, který by měl 
výrazněji vyjadřovat vazbu 
zdravotnického zařízení na 
region. Současně s účinností 
od 1. července 2007 došlo 
k organizačnímu sloučení 
interního oddělení a oddělení 
ošetřovatelských lůžek, při-
čemž toto opatření by mělo 
zvýšit kvalitu poskytované 
zdravotní péče v příbuzných 
oborech v areálu Podhájí.

Policie v Děčíně na příš-
tí období plánuje zvýšený 
dohled nad silničním pro-
vozem. Jedná se o opatření 
Okresního ředitelství ČR 
v Děčíně, nikoli o celorepub-
likovou akci typu „Kryštof“.  
Toto opatření bylo přijato na 
základě vyhodnocení nehodo-
vosti a celkové dopravní situa-
ce, a to nejen v Děčíně, ale na 
teritoriu celého okresu včetně 
Šluknovského výběžku. Prio-
ritou je snížení závažnosti 
následků dopravních nehod. 
Řidiči zaznamenají zvýšený 
počet policejních hlídek na 
silnicích.  Policisté se zaměří 
především na řidiče, kteří 
ohrožují ostatní účastníky 
silničního provozu nespráv-
ným či agresivním způsobem 
jízdy. 

V rumburské průmys-
lové zóně vznikne nová 
pracovní příležitost. Město 
Rumburk podepsalo smlouvu 
s firmou Electropoli - Galvia 
s.r.o. o prodeji pozemků a fir-
ma zabývající se povrchovou 
úpravou kovů a žárovým zin-
kováním vysokopevnostních 
materiálů zde začne stavět 
nový závod.                   rm

Pozoruhodné hudební 
cédéčko nedávno spatřilo 
světlo světa ve Střední 
zdravotnické škole v Rum-
burku. Jmenuje se „Holky, 
aneb školní ro(c)k na Zdráv-
ce v Rumburku“ a uslyšíme 
na něm písničky v podání 
skupiny The Teacher´s 
Consilium. Pamětníkům se 
možná vybaví vzpomínka na 
sedmdesátá léta minulého 
století, kdy v rumburském 
gymnáziu hrávala student-
ská kapela Consilium. Jde 
o její pokračování? Ano i 
ne. Už z názvu lze vytušit, 
že v tomto případě kapela 
není studentská, ale učitel-
ská. Vznikla v říjnu 2006 a 
hraje převážně vlastní kom-
pozice zpěváka, kytaristy 
a učitele českého jazyka a 
dějepisu Daniela Petra. Na 
veřejnosti zatím vystoupila 
jen několikrát - většinou na 
akcích školy. Ale spojitost 
s někdejší studentskou ka-
pelou tu přece jen je - v oso-
bě bubeníka, manažera a 
učitele chemie a výpočetní 
techniky Jaroslava Meli-
chara, který v původním 
Consiliu hrával.

Na CD uslyšíme osm 

Rumburská „Zdrávka“ ro(c)kuje na CD
skladeb, z nichž titulní 
„Holky“ byla složena přímo 
pro letošní (2006-2007) 
4. A. Vedle Petra a Melichara 
se na nahrávce podíleli další 
učitelé: Pavlína Kunstová-
-Marcínová (violoncello), 
Vlastimil Stárek (akustická 
kytara, zpěv) a dokonce i 
ředitel školy Milan Jirsák, 
který hraje na basovou 
kytaru. Nahrávky vznikly 
v ředitelně školy, takže 
výsledný zvuk není úplně 
profesionální. Rozhodně jsou 
velmi zajímavým zpestřením 
regionální hudební scény.

CD je možno zakoupit 
v knihkupectvích DISK 
pana Kalivody ve Varnsdor-
fu i v Rumburku a v prodej-
ně hudebnin a nástrojů pana 
Vychytila v Rumburku.

PS: Varnsdorfské pa-
trioty jistě potěší, že The 
Teacher´s Consilium patří 
ze dvou pětin Varnsdorfu. 
„Naši“ jsou Jaroslav Meli-
char a Milan Jirsák! A ještě 
něco: nahrávací technika a 
kvalitní finální zpracování 
CD pochází od varnsdorfské 
firmy AREA RECORDS p. 
Jaroslava Kouby.          

 Milan Hrabal

Průjezd historických vozidel Sachsen Classic 2007 
letos povede i naším městem. Téměř 190 veteránů z let 
1910-1980 jede v sobotu 18. srpna z Krásné Lípy přes 
Studánku a dále do Varnsdorfu. Díky výjimce pro použití 
hraničního přechodu mezi Varnsdorfem a Großschönau 
v ulici Žitavské pojedou vozidla přímo centrem města po ulici 
Národní a dále na zmíněný přechod. Nebudou nikde zastavo-
vat a řidiči se řídí platnými právními předpisy. Auta pojedou 
pomalu a divákům se tak naskytne vynikající příležitost, aby 
si je mohli prohlédnout. S příjezdem prvního se počítá zhruba 
v 10.15 hod., poslední vůz by měl centrum Varnsdorfu opustit 
kolem 11.45 hod. Přijďte se pokochat mimořádně hezkým mo-
toristickým zážitkem.                                                   ZdS

VETERÁNI VE VARNSDORFU

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
11. července se na varnsdorfském 

hřbitově sešla početná skupina lidí, 
aby se rozloučila s paní Jaroslavou 
Regáskovou.

Jaroslava Regásková se narodila 
7. července 1931 v Lysé nad Labem 
v rodině mistra krejčího Jana France 
a jeho ženy Marie rozené Kandrové. 
V roce 1951 absolvovala s vyzname-

náním kurz dětské ošetřovatelky v Bratislavě. Od roku 1952 
žila ve Varnsdorfu, kde nastoupila jako učitelka mateřské školy 
a při zaměstnání vystudovala pedagogickou školu v Jablonci 
nad Nisou (1957). Zanedlouho - v r. 1960 - se stala ředitelkou 
tehdejší 8. mateřské školy (dnes MŠ Na kopečku v Národ-
ní ulici). Zde úspěšně pracovala až do odchodu do důchodu 
v roce 1989. Ani poté však neodmítla a přišla na výpomoc do 
školek, kde ji potřebovali. A pro svůj pěkný vztah k dětem, se 
kterými to opravdu uměla a ony ji za to měly rády, byla stále 
žádána. Dodnes na ni rádi vzpomínají lidé několika generací: 
děti, které měly to štěstí strávit své rané dětství právě v péči 
paní učitelky Regáskové, případně jejich rodiče, kteří oceňo-
vali chápavý přístup k dětem i problémům celé rodiny. Jako 
ředitelka patřila k těm náročným, ale spravedlivým vedoucím, 
kteří dokážou „své“ zařízení dovést téměř až k dokonalosti. 
„8. mateřská“ pod vedením paní Regáskové patřila rozhod-
ně mezi ty nejlepší. S úctou na ni vzpomínají i její kolegyně 
z ostatních školek. Léta totiž předsedala odborové organizaci 
a pro učitelky všech sedmnácti MŠ v té době udělala hodně 
dobrého. To všechno už samozřejmě bylo nad rámec pracovních 
povinností, to všechno už byl čas, který věnovala ve prospěch 
svých bližních. Odpovídalo to jejímu optimistickému pohledu 
na svět a život a celoživotní víře v dobré lidi.

 Pro pracovní a veřejné funkce ale v žádném případě nezane-
dbávala své povinnosti vůči rodině, kterou milovala. V listopadu 
1949 se provdala v Dubovcích za Ignáce Regáska, se kterým 
prožila více než půl století šťastného a spokojeného manželství. 
Vychovali spolu dceru Dagmar, která je v dospělosti potěšila 
třemi vnoučátky, dnes už také dospělými Miroslavem, Jakubem 
a Kateřinou. Později k nim ještě přibyl pravnouček Matýsek 
a to bylo štěstí ještě větší. Všechny velice milovala a nešetřila 
pro ně časem ani všestrannou mateřskou i babičkovskou péčí. 
K „vanďácké“ babičce se jezdilo pro radost i potěchu. Když 
zbyla volná chvíle, ráda cestovala za poznáním, starala se spolu 
s manželem - vynikajícím pěstitelem - o krásnou zahrádku a 
domácí zvířata. V životě ale nejsou jen radostné chvíle - když 
manžel těžce onemocněl, dokázala se o něj dobře postarat a 
ulehčit mu obtížné poslední období jeho života.

 3. července 2007 paní Jaroslava Regásková poprvé v životě 
zarmoutila své nejbližší a opustila svět živých. Varnsdorf v ní 
ztratil ženu, která pro svou pracovitost, vlídnou povahu, ne-
zištnost a zdravé životní názory mohla být příkladem ostatním 
lidem - přátelům, kolegyním, sousedům. Bude jim chybět. Ale 
ze všeho nejvíc bude Jaroslava Regásková chybět své rodině, 
které tak moc dala a která také pro ni byla tím nejcennějším, co 
jí život přinesl.                                                    Milan Hrabal
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VARNSDORFSKÉ ULICE - 4. část
I město pozvolna mění 

svou tvář. Mizí malé tovární 
objekty s nízkými komíny 
a dominantami se místo 
kostelních věží stávají pane-
lové domy a komíny vysoké 
několik desítek metrů. A co 
na to ulice? Mění se. Mění 
se jejich šíře, jejich povrch, 
jejich názvy, ale téměř jich 
nepřibývá. Jejich počet vzros-
tl o pouhých 5 ulic, z čehož 
skutečně nová je ulice s pří-
padným názvem  Nová. Ještě 
stále totiž nacházíme volná 
místa v zástavbě, kde mohou 
vyrůst domy nové. Důkazem 
toho je i rozmach individuál-
ní výstavby od roku 1990 do 
roku 2006.

A teď trochu statistiky:
V současné době má 

Varnsdorf  215 ulic a 3 320 
vydaných popisných čísel 
domů, v nichž žije 16.040 
obyvatel. 

Nejdelší pojmenovanou 
ulicí je ulice Čs. mládeže, 

která měří cca 2.900 m.
Nejkratší pojmenovanou 

ulicí je ulice Hálkova, měřící 
50 m.  

Nejvíce popisných čísel je v 
ulici Karlova - celkem 71.

Nejméně obytných domů 
(pouhé jedno čp.) je například 
v ulici Hradní (pokud nepo-
čítáme samotný Hrádek), 
Krkonošská, Výpadová nebo 
Celní. 

Nejlidnatějšími  ulicemi 
jsou ulice Pražská (913 oby-
vatel ve 25 čp.) a Západní 
(792 obyvatelé ve 27 čp.).

Nejméně lidí žije v ulici 
Výpadová - 1 osoba.

Závěrem této části je nutno 
poznamenat, že při přidělo-
vání popisných čísel existuje 
určité pravidlo, které naři-
zovalo a dodnes nařizuje, že 
každé nové stavbě musí být 
přiděleno nové popisné číslo. 
V zásadě tedy nelze použít 
čísla jednou strženého a dnes 
již neexistujícího objektu 

k označení objektu nového. 
Kolik domů do této doby leh-
lo popelem nebo bylo strženo 
se mi, bohužel, nepovedlo do 
této chvíle zjistit. Proto sku-
tečný počet staveb s č.p. je 
vždy nižší! Dále je nutno vzít 
v úvahu také to, že potřeba 
přejmenovávat ulice, navíc 
významným jménům přidělit 
významnou komunikaci, ved-
la i k tomu, že se delší ulice 
dělily na kratší úseky  s růz-
ným pojmenováním a kratší 
naopak slučovaly v delší (jak 
bylo již zmíněno dříve a ještě 
zmíněno bude). 

Milan Kopecký

INZERCE

Omluva
Omlouváme se za tisko-

vou chybu v minulém čísle 
Hlasu severu ve článku 
Myslivecký den, kde jsme 
uvedli jméno Sáry Haidlo-
vé chybně.                  LN

První absolventi lokální akademie 
Při VOŠ a SPŠ Varnsdorf je v rámci Cisco Networking 

Academy Program (celosvětově uznávaná síťová akademie 
společnosti CISCO Systems) zřízena lokální akademie, 
která vzdělává odborníky v oblasti počítačových sítí a 
síťového hardwaru. Současně s koncem školního roku 
2006/2007 byl úspěšně uzavřen úvodní kurz CCNA1 
(Cisco Certified Network Associate - Networking Basics), 
jenž se na VOŠ a SPŠ Varnsdorf rozběhl v dubnu toho-
to roku s dvaceti studenty. V průběhu kurzu postupně 
někteří studenti odpadali a k závěrečným zkouškám se 
probojovalo studentů deset. Závěrečný online test včetně 
praktických zkoušek, který probíhal v anglickém jazyce, 
se konal ve dnech 26. až 28. 6.  Úspěšně jej absolvovalo 
všech deset studentů. Osm dokonce výtečně s výsledky 
nad 85 % a zbylí dva nad 75 %.

Program CCNA1 se skládá z jedenácti teoretických výu-
kových lekcí proložených praktickými cvičeními, kde si stu-
denti mohli vyzkoušet zapojení konektorů pro různé typy 
kabeláží včetně otestování správnosti zapojení, připravit 
zapojení síťové zásuvky a podobně. Každá z jedenácti lekcí 
je zakončená online testem, který musí studenti absolvovat. 
Předtím si však mohou nezávazně zkusit kvíz, který je také 
součástí dostupných materiálů určených ke studiu. Veš-
keré studijní materiály nabízí společnost CISCO Systems 
na svých internetových stránkách, kam mají studenti po 
zavedení do kurzu přístup. Látka ze všech jedenácti lekcí 
CCNA1 je zde velmi názorně multimediálně vysvětlena. 
V současné době nejsou materiály lokalizovány do české-
ho jazyka, a proto je nutná znalost angličtiny na úrovni 
porozumění psanému technickému textu. 

Po absolvování celého kurzu CCNA1 získají studenti 
nejenom Certificate of Course Completion, ale především 
znalosti a dovednosti ze základů počítačových sítí včetně 
praktických zkušeností a znalostí z oblasti síťové termi-
nologie a protokolech, LAN a WAN kategorizace, ISO 
OSI modelu, síťových kabelážních systémů, směrovačích 
a jejich konfiguraci, Ethernet technologii, IP adresaci, 
síťových standardech a další. V současné době se rapidně 
rozvíjí oblasti počítačových komunikací, sítí a Internetu. 
Požadavky na počet odborníků začínají značně převyšo-
vat nabídku. Absolventi programu CCNA mají poté lepší 
šanci na kvalitnější uplatnění v zaměstnání, případně 
mohou v programu CCNA resp. CCNP pokračovat na 
vysoké škole.

Pro příští školní rok počítáme s rozšířením vzdělávací 
nabídky o kurz CCNA2. Oba kurzy (CCNA1 a CCNA2) bu-
dou určeny jak žákům VOŠ a SPŠ Varnsdorf, tak i žákům 
ostatních středních škol regionu.

 Ing. Michal Bubílek a Jan Hodničák ml.
VOŠ a SPŠ Varnsdorf
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KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Z VAŠEHO RODINNÉHO DOMU

• posouzení stávajícího stavu
• navržení řešení v souladu se zákonem
• vyřízení povolení k vypouštění odpadních vod
• vyčištění septiku (žumpy) domovní ČOV, včetně 
  smlouvy na následné vyvážení
• zajištění odběru a laboratorního rozboru vypouštěné odpadní vody
• odborná pomoc při realizaci přestavby septiků a žump,  
  tak aby vyhovovaly současným normám
• vyřízení povolení k odběru vody ze studní
To vše nabízí: Miroslav Tarnóczy, sdružení PeMiLap Varnsdorf

Turnovská 2250, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 602 119 209, +420 606 580 244

JAK NA PENÍZE Z EU?
Přemýšlíte o tom stát se projektovým managerem, chcete se 
zapojit do některého z programů EU na období 2007 až 2013, 

máte vhodný projektový záměr nebo nápad 
a chcete na něj získat finanční prostředky z Evropské unie?

Pak se přihlaste na rekvalifikační kurz:  
EUROMANAGER V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU 

Uzávěrka přihlášek do kurzu je 28. 8. 2007.
Termín konání kurzu: 11.9. do 7.11.2007 v Krásné Lípě

Kontakt: České Švýcarsko  o. p. s., 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 407 46, 777 819 914,

vzdelavani@ceskesvycarsko.cz , www.ceskesvycarsko.cz  
Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska, financovaný ESF a státním rozpočtem ČR.

Střední škola služeb a cestovního ruchu nabízí rekvalifikační kurzy:

„Obsluha osobního počítače pro pokročilé“
„Základy obsluhy osobního počítače pro začátečníky“

Kurzy budou probíhat ve dnech od 27. 8.  -  7. 9. 2007 
v budově školy Bratislavská 2166 ve Varnsdorfu.  

Výuka bude probíhat v dopoledních 
popřípadě odpoledních hodinách. 

Cena kurzu činí Kč 4 640,-.
Bližší informace vám podá Nina Fučíková na 

tel. 412 354 797 nebo e-mail n.fucikova@sosvdf.cz  

VLADIMÍR KŘÍŽ
Firma provádí celkové rekonstrukce

VODA • TOPENÍ • PLYN
Včetně materiálu a zařizovacích předmětů

Sídlo 
a vzorkovna firmy
Jiříkovská 1061
408 01 Rumburk

Tel./mob./e-mail
412 332 024

777 917 113/777 917 112
voda.kriz@post.cz

OPAKOVANÁ DRAŽBA DOBROVOLNÁ
Dražebník: 

KRIMON REAL s.r.o., Kubelíkova 1372/2, Děčín I 

Nemovitosti:
budova čp. 1894 - jiná stavba, na parcele č. 5697
parcela číslo 5697 - zastavěná plocha a nádvoří,  
vše zapsané na LV. č.1692, 
kat. území Varnsdorf, 
obec Varnsdorf u katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, pracoviště Rumburk 

Nejnižší podání: 700.000,- Kč
Místo konání: Kubelíkova 1372/2, Děčín I
Termín konání: 23. 8. 2007 v 9.00 hod
e-mail: info@krimon.cz 
tel: 412 513 100, 731 085 794

Převod družstevního 
bytu 1+3+L v 5. podla-
ží panelového domu ve 
Varnsdorfu, v ulici Kmocho-
va nedaleko centra. Cena za 
převod: 470.000,- Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Pronájem družstevního 
bytu 1+1+L v 2. patře pa-
nelového domu v Rumburku. 
Částečně zařízeno. Cena za 
nájem 5.500,-Kč/měs. včetně 
služeb. Info Lužická R.K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej chalupy v Ji-
říkově. Pozemek celkem:  
cca 800 m2. Prodejní cena: 
735.000,-Kč.Info Lužická 
R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej velkého zděného 
rodinného domu v Rumbur-
ku. Na pozemku nově zbudo-
vaný sklad sloužící jako garáž 
až pro 5 aut. Snížená prodejní 
cena: 1.900.000,- Kč. Info Lu-
žická R.K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Rodinný dům v blízkos-
ti státních hranic Varnsdorf. 
Dům je určen k rekon-
strukci. Na rekonstrukci je 
hotový projekt - v projektu 
k výstavbě 3 bytové jednotky. 
Projekt je v ceně nemovitosti. 
Na pozemku studna, septik. 
Celková plocha pozemku 
918 m2, zastavěná plocha 
296 m2. Konstrukce: cihlová. 
Inženýrské sítě: plyn, 220 V, 
pitná voda. Další vybavení: 
sklep a garáž. Cena dohodou. 
Kontakt: 728 548 257.
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Povídejte si s lidmi.
Dostanete za to zaplaceno.

20-300 tis. Kč, i pro důchodce do 75-ti let!

Tel. 777 819 794 PO-NE 8-18 hod.

PŮJČKY - ÚVĚRY
Přeúvěrujeme Vaše půjčky a karty!!!

Schválení do 10 minut - BEZ POPLATKU!!!

100.000,- od 2.100 Kč/měs., 300.000,- od 6.450 Kč/ měs.
U zaměstnanců i bez potvrzení o příjmu!!!

Centrum péče o člověka 
hledá do týmu muže i ženy 
pro porady zlepšování kondi-
ce a tvarování postavy. Re-
kvalifikace zajištěna.  HPČ 
i VPČ. Pro více informací 
volejte 775 375 065.

Úvěry, hypotéky, od 
20 tis. do 30 mil. Bez po-
platku předem. Spolupráce 
možná. Tel. 731 248 251.

Pronájem pěkného 
slunného bytu 3+1 v ro-
dinném domě se zahradou 
v Rumburku. Byt po gene-
rální opravě. Cena dle na-
bídky. Tel. 412 332 700.

Hledáme tým pro vede-
ní restaurace Fontána. Tel. 
412 372 851.

Rozvedený 52 letý I. D. 
(soběstačný) hledá přítelky-
ni pro život, lži a podvody 
stačily, upřímně. Telefon:
723 824 314.

Prodám garáž ve 
Východní ulici. Telefon: 
774 811 853.

Prodám lázeňská kam-
na na PP, obj. 95 L s přísl., 
koupena 04, min. používané 
za 6500,- Kč. Dohoda. Tel. 
602 682 600.

Firma OCELOT IN-
TERNATIONAL , s.r.o., 
s více než jedenáctiletou 
tradicí, nabízí zaměstnání 
pro řidiče nákladního auto-
mobilu pro rozvozy nábytku 
po celé České republice. Po-
žadujeme řidičský průkaz 
skupiny C, pro vozidla do 
3,5 t, časovou f lexibilitu, 
praxi v řízení motorového 
vozidla do 3,5 t. Info na tel. 
412 383 296, 774 405 090.

Výuka anglického ja-
zyka začátečníků, středně 
pokročilých a pokročilých. 
Živnostenský list a praxi 
mám. Od září do prosince. 
Učitelka a tlumočnice AJ a 
NJ. Tel. 776 091 234.

Od srpna k pronájmu 
byt 96 m2 ve Varnsdorfu. 
Větší kuchyně a 2 pokoje, 
balkon, samostatný kotel, 
plynoměr a elektroměr. Byt 
je v centru v nájemní vile, 
prosíme pouze klidné a 
vlídné zájemce. Klimešovi 
tel. 776 091 234.

Pronajmu byt 1+3+L 
ve Varnsdorfu. Mobil: 
777 232 038.
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Sňatky v červenci

Fabian Maťo
Marcela Dvořáková

Ladislav Lhoták
Jitka Sochorová

Zdeněk Svatek
Blanka Coufalová

Tomáš Polák
Michaela Piatnicová

Robert Moravec
Vendulka Špánková

Aleš Pretsch
Petra Beckelová

Tomáš Kraus
Ivana Císařová

Karel Preis
Hana Černohlávková

Lukáš Beniač
Marcela Slabá

Martin Čelko
Marcela Kebzová

Petr Pondělíček
Renata Rámischová

Daniel Pianka
Martina Krchová

David Kalista
Monika Kuželová

Petr Vágner
Simona Plhová

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení města a 
pracovnicím matriky za vstřícný přístup při zajištění úklidu 
prostoru před vstupem do obřadní síně na den 7. 7. 2007.

Kalistovi.

Chtěli bychom tímto poděkovat paní Kutové a slečně 
Rosůlkové za organizaci naší zlaté svatby, panu Loukovi 
za srdečný proslov a sboru pro občanské záležitosti za 
krásné dárky.

Manželé Karel a Feodosia Baierovi.

Vedení nemocnice Varnsdorf děkuje zahradnictví Františ-
ka Marschnera za sponzorský dar ve formě květinové sadby 
na zahradu v nemocnici.

Díky jeho pravidelným sponzorským darům se již léta 
podílí na pěkném prostředí areálu nemocnice, které tak zpří-
jemňuje pobyt dlouhodobě nemocným pacientům a dalším 
návštěvníkům varnsdorfské nemocnice.

Touto cestou bych chtěla poděkovat za dlouhodobou a obě-
tavou péči o mého manžela Jiřího Tichého jeho ošetřujícímu 
lékaři Pavlu Richterovi a sestřičce Iloně Tóthové, dále pak 
doktorce Jakubcové a sestřičce Rosůlkové.

Dagmara Tichá.

O lidském dobru
Představte si život jako hru, 

kde 24 hodin denně žongluje-
te s pěti míčky: práce, rodina, 
zdraví, přátelé a smysl života 
… pořád se je snažíte udržet 
ve vzduchu. Snažíte se a 
dřete. Když do Vašeho života 
vstoupí člověk, jehož činy, 
slova i myšlenky nejen Vám, 
ale i spoustě lidem v jeho 
okolí pomáhají a vy víte, že 
jeho životní radostí je přát 
štěstí ostatním,  věřte, že je 
to to nejlepší, co Vás v životě 
může potkat.

Možná si teď říkáte, že 
nikdo takový neexistuje. Já 
takového člověka znám a tě-
mito řádky mu chci z celého 
svého srdce poděkovat. 

Milá paní Eibínová, děkuji 
Vám za Vaši dlouholetou 
pomoc, radu, pochopení, 
úsměv, podporu a nejednou i 
záchranu pro mou babičku a 
mne. Také za to, že nezištně 
a s velkou ochotou pomáháte 
všem lidem ve Vašem okolí, 
kteří pomoc potřebují.

Své díky zdaleka nemohu 
vyjádřit slovy, mohu jen vy-
slovit neskromné přání. Ať je 
na světě více takových lidiček 
jako jste Vy!

Eva Juricová

Velký dík za všechny věcné a finanční dary pro školu 
bychom chtěli poslat firmám: Stavebniny Partner, Rybářské 
a lovecké potřeby, Lékárna PharmDr. Jindřich Šmíd, Regia 
a.s., Restaurace Hvězda Rumburk, Cukrárna Jana Zandál-
ková, Řeznictví u Vohnoutů, Miloš Kostlán - Restaurace 
Střelnice, Rotos Machinery - Roman Novotný, Zatos s.r.o 
- Jan Janček, Tiskárna TRIO Marek Dvořák, MUDr. Zora 
Peigznachová

Za sponzorské dary děkují děti a zaměstnanci ZŠ Brati-
slavská 994, Varnsdorf.

Salon pro psy - kou-
pání, stříhání, trimování, 
drápky, čištění uší. Možnost 
úpravy také u vás doma. H. 
Matušková, Jiříkovská 99, 
Rumburk. Tel. 412 333 365, 
604 854 748.

Hledáme organizačně 
schopnou ženu či muže pro 
vedení pobočky poradenské-
ho centra ve Varnsdorfu 
a Rumburku. Infol inka 
732 784 660.

Nově otevřeno! Svatební 
a společenská móda. Půj-
čovna . Prodej. Út - Pá 14.00- 
-18.00 hod., So 9.00 - 13.00 
hod., mimo otevírací dobu 
dle domluvy. Varnsdorf, El. 
Krásnohorské 1549. Tel. 728 
764 809, pro každou nevěstu 
dárek, j.zarnack@email.cz

Prodám řadovou ga-
ráž v osobním vlastnictví 
u hospody Bohemia. Cena 
dohodou. Tel. 603 221 811.

Prodám chatu se zahra-
dou, elektřina, voda. Cena 
dohodou. Tel. 606 652 206.

Hledám levný proná-
jem zahradní chatky po-
kud možno s elektřinou ve 
Varnsdorfu či blízkém okolí. 
Tel. 606 652 206.

INZERCE
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ODEŠLI NAVŽDY

ČERVEN
Josef Hess     70 let
Jana Šťovíčková     59 let
Jaroslav Úličný     64 let
Jiří Tůma     73 let
Vladimír Pavelec      68 let
Zdeněk Doktor     64 let
Jaroslava Dvořáková 65 let
Jiřina Kovaříková     56 let
Danuše Pomichálková 58 let
Jiřina Krupková     83 let
Jiří Cabrnoch     30 let
Jiří Volf      55 let
Mária Somičová     58 let
Ladislav Rmoutil     67 let
Helena Krčmářová    74 let
Jiřina Činková      84 let

ČERVENEC
Jaroslava Regásková  75 let
Bohumil Pospíšil     61 let
Josef Kroupa     75 let
Alžběta Čurgaliová    82 let
Adolf Kumprecht     87 let
Božena Dvořáková     81 let
Ryszard Janas     58 let
Jiří Tichý     62 let
Alena Brindzová     50 let
Stanislav Komárek    60 let
Mirko Lahovský     60 let
Miroslav Beran     59 let
Bohumil Holler     58 let
Josef Šorfa     92 let
Jarmila Martinovská  68 let

18. srpna oslaví krásné 80. narozeniny 
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček 
Otto Benda.

Vše nejlepší hodně zdraví, štěstí a život-
ního elánu do dalších let přejí děti Jiřina, 
Květa, Otakar a Jiří s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

27. července oslavili manželé 
Hedvika a Zdeněk Opočen-
ští 50 let společného života. 

Do dalších let přejí hodně 
zdraví a spokojenosti dcera 
Zdeňka a syn Luděk s rodinami 
a vnoučaty.

24. srpna oslaví Jiří a 
Anna Bryknarovi 50. výročí 
svatby.

Drahá maminko a tatínku, za 
vaši lásku, co nám dáváte, za to, 
co pro nás děláte, my chtěli by-

chom vám tímto poděkovat a k vašemu výročí gratulovat.
Dcera Eva s rodinou, synové Jiří a Roman s rodinami a 

pravnučka Anička.

19. srpna oslaví 75. narozeniny naše milovaná maminka 
a babička Jarmila Eichlerová.

Do dalších let hlavně zdraví a životní elán přejí dcery 
s rodinami, manžel a vnoučata.

17. července oslavili Jindřiška Křenová a Zdeněk Křen 
25. výročí své svatby.

Přejeme jim do dalších let hodně štěstí a lásky.
Dcera Pavlína Křenová, její přítel Petr Prokopič a vnou-

čata Sabinka a Liduška.

OZNÁMENÍ
28. července zemřel náš milovaný ta-

tínek, dědeček, pradědeček a dlouholetý 
zaměstnanec Velvety Josef Šorfa.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Za rodinu syn Josef.

S bolestí v srdci oznamujeme všem pří-
buzným a známým smutnou zprávu, že 
nás navždy opustila naše drahá a milovaná 
maminka, babička, sestra, tchýně, teta a 
švagrová Jarmila Martinovská. Zemřela 
náhle v sobotu 28. července. 

Synové Tomáš, Ivan a další příbuzní.

§

VZPOMÍNKA
28. července by se dožil svých 78. naro-

zenin Miroslav Kessler. 
S láskou vzpomínají manželka Ester, 

děti Zdenka, Mirek, Lenka a Estina.

21. srpna tomu bude 10 let, kdy nás 
navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka, babička a prababička Alžběta 
Wokenská. 

S láskou stále vzpomínají manžel a 
dcery s rodinami.

22. srpna uplyne druhý smutný rok, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, ta-
tínek a dědeček Egon Stehno. 

S láskou stále vzpomínají manželka a 
synové s rodinami.

15. srpna by oslavil své 45. narozeniny 
náš milovaný syn, bratr, přítel a tatínek 
Stanislav Kropáček.

Vzpomínají maminka Anna, bratr Ed-
vard, přítelkyně Anička a dcera Terezka.

26. července by se dožil svých 85. let 
náš milovaný tatínek a dědeček Ladislav 
Motl.

Zároveň vzpomínáme i na naši milova-
nou maminku a babičku Věru Motlovou, 
od jejíhož úmrtí uplynulo 21 let.

Stále s láskou vzpomínají syn Ivan a 
Vladimír s rodinami a ostatní příbuzní.

29. srpna tomu budou 4 roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná manželka, 
babička, prababička Bohumila Lüftne-
rová.

Stále s láskou vzpomínají manžel  Vác-
lav a děti s rodinami.

§

§

§

§

§
28. srpna tomu bude rok, co nás opustil 

náš milovaný manžel a tatínek Josef 
Košumberský. 

Stále s láskou vzpomínají manželka 
Alžběta a děti.

Občanské sdružení 
Diakonie Broumov 

ve spolupráci 
s městským úřadem

VYHLAŠUJE 
HUMANITÁRNÍ 

SBÍRKU
• Letního a zimního oblečení 

(dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, 

ručníků, utěrek, záclon, látek
• Domácí potřeby - nádobí 

bílé i černé, skleničky 
- vše jen funkční

• Peří, péřových a vatovaných 
přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických 
důvodů VZÍT NEMŮŽEME:

obnošené boty, kožichy, 
oděvy z umělých vláken, 

kabáty, dále pak ledničky, 
televize, nábytek, 

počítače, jízdní kola a dětské 
kočárky - ty se transportem 

znehodnotí.

Sbírka se uskuteční dne: 

22. 8., 29. 8. 
od 15 do 17 hodin
Místo: ubytovna T.G. Masaryka 

2740 v kanceláři ČČK
Věci prosíme zabalené do 
igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 

Děkujeme za Vaši pomoc.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 26. 5. se v České 

Lípě konalo krajské kolo 
soutěže Mladých zdravotní-
ků. Hlídka mladších žáků 
ve složení: Jakub Maryška, 
Kristýna Nováková, Lenka 
Kočišová, Lucie Čechová 
a Daniela Maťová (žáci 
ZŠ Bratislavská) obsadila 
I. místo a postoupila do 
celostátní soutěže, která 
proběhla 23. - 24. 6. ve Vse-
tíně. Vzhledem k finanční 
náročnosti akce jsme oslovili 
varnsdorfské podnikatele se 
žádostí o poskytnutí finanč-
ního daru. Díky jejich vstříc-
nosti mohly děti soutěžit. 
Děkujeme: Retos Varnsdorf 
s.r.o., zastoupené Janem 
Müllerem, RENOPLASTIK 
v.d.,zastoupené Ing. Jiřím 
Němečkem, MDG Jaroslav 
Janků- servis, GEMA CZ 
s.r.o., zastoupené Františ-
kem Čelkem za poskytnutí 
sponzorských darů na usku-
tečnění akce.

  Za MS ČČK jednatelka
 Mgr. Danuše Korecká

INZERCE

§
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Jasná výhra korunovala pestrý program oslav

CO SE PŘIPRAVUJE
TOUR DE JEDLOVÁ ... aneb, jak na kole 

z Varnsdorfu na Jedlovou pod 30 minut. Jede se 
v sobotu 18. srpna  od restaurace Lidovka. Prezentace 
proběhne od 9.30, startuje se v 10.00 hod. Trasa hlavního 
závodu měří 10 km, převýšení činí 420 m. 70% závodu 
představují zpevněné asfaltové cesty, 30% lesní a štěr-
kové. Jede se za každého počasí a za plného silničního 
provozu, každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.

SAMAT TOUR - IV. ročník závodů pro malé i velké 
cyklisty se připravuje na 8. září ve Sportovním areálu 
v Jiřetíně pod Jedlovou. Start je v 9.30 hod. pro kategorii 
A - děti do 8 let; v 10.00 hod. pro kategorii B - děti do 15-ti 
let (malé v doprovodu rodičů); v 11.00 hod. pro kategorii C 
mládež a dospělí od 16 do 99 let. Zápis účastníků závodu 
vždy 30 minut před startem, vylosovaní získají hodnotné 
ceny, které věnovali sponzoři akce. Pro malé závodníky 
občerstvení zdarma. Hlavní cena - kolo. Pořadatelem 
závodu je SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří 
ve spolupráci s Cyklosport Bartys Varnsdorf a Rumburk.                                                                       

ZdS                                        

Fotbalový turnaj 
hospod

Dlouholetá tradiční akce 
proběhla začátkem minulé-
ho měsíce na umělé trávě 
v Kotlině. Hrálo sedm týmů 
ve dvou skupinách a z nich 
první dva křížem o finále. 
Konečné pořadí: 1. FC Peklo, 
2. Skleník, 3. Restaurace Ad-
riana Jiříkov, 4. Kasino Fla-
mengo, 5. U Čápa, 6. U Nás, 
7. Jelínek. Titul nejlepšího 
střelce si zajistil Miroslav 
Novák (Adriana) a nejlep-
ším gólmanem byl vyhlášen 
Miloš Nemček (FC Peklo). 
Turnaj proběhl v duchu fair 
play a organizoval jej vítěz 
loňského, kterým byla Re-
staurace U Nás Dolní Podlu-
ží. Poděkování patří pánům 
Chalupovi a Katuščákovi za 
organizaci akce, Vilagiovi 
za sponzorské dary a Regii 
za pronájem hřiště. Vítězný 
celek sponzoroval Pivovar 
Konrad Vratislavice nad 
Nisou. Ten bude zajišťovat 
a i dotovat příští hospodská 
klání v roce 2008.      
 Lubor/ZdS                        

Varnsdorfský A-tým po 
bezbrankové remíze v Čes-
kých Budějovicích čekala 
domácí premiéra na zre-
konstruovaném stadionu 
v Kotlině s Letohradem. 
Po celodenním programu, 
přišlo na závěr mistrovské 
utkání. V něm domácí ze-
jména v prvé půli soupeře 
přehráli a výsledkem 5:0 
tak pokřtili nový sportov-
ní areál. Branky obstarali 
v 21. a 31. Grubhoffer, 37. 

Domácí utkání Slovanu v ČFL na podzim 2007
KOLO DEN DATUM   ČAS    DOMÁCÍ            UTKÁNÍ
 2.      NE   12. 8.     17.00  SK SLOVAN - Letohrad        
 4.      NE   26. 8.     17.00  SK SLOVAN – Sezimovo Ústí 
 6.      NE     9. 9.     17.00  SK SLOVAN – Vlašim
 8.      NE   23. 9.     16.30  SK SLOVAN – Viktor.Plzeň B 
10.     NE     7.10.     16.00  SK SLOVAN - Sparta Praha B
12.     NE   21.10.     15.30  SK SLOVAN - Union Cheb 2001
14.     NE     4.11.    14.00  SK SLOVAN - Příbram B 
16.     NE   18.11.    13.30  SK SLOVAN - Slavia Praha B

Klub hledá pořadatele pro podzimní domácí zápasy áčka, 
která bude honorována částkou 200,- Kč za utkání. Bližší in-
formace získají zájemci osobně v sekretariátu klubu na stadi-
onu nebo na tel. 412 372 495.                                       ZdS

Předposlední červencovou neděli proběhl na varnsdorf-
ském městském koupališti a jeho okolí 2. ročník Bartys 
triatlonu. Po dnech horka ztížily noční a dopolední srážky 
jak práci pořadatelů, tak podmínky pro závodníky a to 
především v cyklistické části. Přesto účast sportovních 
nadšenců byla nad očekávání vysoká. V nejsilnějším dešti 
se na start dětského závodu postavilo pouze sedm statečných. 
Ti si ovšem získali diváky svou bojovností a odhodláním 
poprat se s náročnými podmínkami a nepřejícím počasím. 
Nejlepším se stal domácí Jiří Švorc ml., ale obdiv zaslouží 
i všichni ostatní.

Hodinu po poledni se rozpoutal boj v hlavním závodě. Více 
jak 40 jednotlivců všech kategorií a 14 štafet znamenal re-
kordních 83 závodníků, kteří se už i za slunečních paprsků 
více či méně úspěšně rvali s 500 metry plavání, 16,5 km 
těžké bahnité cyklistiky a závěrečným 4,5 km během. Ze-
jména boj ve štafetách byl opravdu velký a účastníci se na 
něj dost nachystali. Nejrychlejšími v cíli byli Pavel Jindra a 
Ivana Loubková, oba z pořádajícího oddílu TT Cyklorenova 
Cvikov, nejlepší štafetou se stal Big Shock Team 1 složený 
z excelentních specialistů jednotlivých disciplín. A protože 
závod byl i Mistrovstvím Libereckého kraje v triatlonu, roz-
dávali se na závěr též mistrovské medaile pro nejlepší tri-
atlonisty tohoto regionu. Velké množství nadšeně fandících 
diváků navíc hecoval vtipný a upovídaný moderátor, který 
bavil přítomné po celý den. Parádní show před vyhlášením 
výsledků ukázal člen úspěšné štafety Herby Schwarz. Ten 
na svém kole předváděl na paletách a schodech nevídané 
akrobatické kousky. Guláš po závodě všem hodně zachutnal 
a za velmi nízké startovné již při prezentaci obdrželi všichni 
účatníci igelitku plnou překvapení. A s tím vším zavládla 
velká spokojenost. Uvádíme nejlepší triatlonisty v jednotli-
vých kategoriích.

Junioři (16-19 let): 1. Petr Bali Šoltéz (TJ Bižuterie Jablo-
nec n. Nisou) čas 1:17:48 hod. M20 (muži 20-29 let): 1. Pavel 
Jindra 1:09:37 hod. M 30 (30-39 let): 1. Marek Bušek (BTT 
Libochovice) 1:17:16 hod. M40 (40-49 let): 1. Petr Pivrnec 
(BC Sport Lomnice) 1:21:14. M50 (50 let a více): 1. Jiří 
Malý (TT Cyklorenova Cvikov)1:28:34. Z20 (ženy 16-39 let): 
1. Ivana Loubková (TT Cyklorenova Cvikov) 1:21:35. 
Štafety (2-3 členné, bez rozdílu věku a pohlaví): 1. Big 
Schock Team (Lukáš Hubálek, Jiří Švorc, Jiří Podrazil) 
1:09:28 hod. 

Umístění varnsdorfských triatlonistů - celkově: 2. Tomáš 
Podrazil, 5. Petr Bali Šoltéz (1. junior), 7. Ondřej Švarc. Ženy: 
5. Veronika Koktová, 7. Zdenka Kubíková. Štafety: 1. Big 
Shock Team 1 (Lukáš Hubálek, Jiří Švorc, Jiří Podrazil), 
2. Bartys Team (plavkyně Veronika Tvrdá), 3. Xstream racing 
team (plaval Jan Novota). Chlapci: 1. Jiří Švorc ml., 2. Matěj 
Volf, 4. Michal Švorc. Kompletní výsledky lze najít na strán-
kách www.triatlonvdf.wz.cz                                          ZdS

V pořadí 6. ročník recesní 
a sportovní akce KOLOB-
JEH 2007 příležitostných či 
trénovaných běžců a cyklistů 
se opět uskutečnil na trase 
Varnsdorf náměstí - Studán-
ka s cílem u bývalého hotelu 
Monte Carlo na staré silnici. 
Na čtyřkilometrové trase če-
kalo startující převýšení více 
jak 170 metrů a byl pokořen 
rekordní čas mezi běžci, když 
loňský čas vítěze Jakuba 
Rozbory (16:45 min) překo-
nal Petr Pinďák časem 15:04 
min. Cyklistický vítěz Tomáš 
Podrazil zaostal proti svému 
loňskému rekordnímu času 
o dvacet vteřin. Startovali 
příležitostní či pravidelní 
sportovci různých věků, 
nejmladší cyklista - Michal 
Dolín (10 let), nejstarší cyk-
lista - Herbert Michel (64), 
nejmladší běžec - Tereza 
Sladkovská (11), nejstarší 
běžec - Václav Tomeš (79). 
Těsně před startem se 
umoudřilo počasí, přestalo 
pršet, a tak se na trať vydal 
rekordní počet 41 startu-
jících a tentokráte i hodně 
recesistů v různých robách 
a převlečeních. Po závodě si 
všichni zúčastnění závodníci 
v prostoru zahrádky Pensio-
nu u Rudolfa III. mohli vylo-
sovat cenu, což bylo raritou 
a každý obdržel na posilnění 
grilovanou klobásu, o jejíž pi-
kantnost se postaral Rudolf 
Sladkovský st. Dík patří 
Městské policii Varnsdorf 
za výpomoc při akci, kterou 
sponzorovali Tiskárna Trio, 
Uzenářství Vohnout a dále 
firmy NOPROSU, ZABAL, 
ELEKTROPOL s.r.o., LA-

Křemen z PK, 45. Obajdin, 
86. L.Mach. Rozhodoval 
Martínek, ŽK viděli Vaško, 
L. Mach - Kuchta, Hynek. 
Přihlíželo 1200 diváků 
a zápas odehrál Slovan 
v sestavě: Macháček - Ča-
pek, Vrabec, Svojtka, Kře-
men - L. Mach, Jakubovič 
(65. Rezek), Svoboda, Vaško 
- Grubhoffer (58. Jordák), 
Obajdin (80. Fikejz). Tým 
vedl trenér Milan Šíp a asi-
stent Zdeněk Heinzel.

Dorost začíná podzimní 
boje v krajském přeboru 
pod vedením trenéra Jo-
sefa Hlouška a asistenta 
Františka Dužára 18. 8. od 
10.15 hod. doma s Trnovany. 
V přípravě porazil m.j. 
Českou Lípu 5:0 (Havel 2, 
Pácha, Bandas a Mauder). 
Mladší přehráli své vrstev-
níky ze stejného města rov-
něž 5:0 (Peleška a Luňák po 
2, Šolc). Oba týmy pak hrály 
venku proti Děčínu. Starší 
prohráli 3:2, když dvakrát 
vedli (branky Chlan, Steh-
lík z PK) a mladší vyhráli 
3:4 (M. Novák 2, Peleška, 
Šolc). Mladší dorost vedl 
již 0:4.

Ženy zahajují svůj další 
ročník II. ligy až 8. 9. od 
16.00 a domácím soupeřem 
jim budou Karlovy Vary. 
Starší přípravka má 
tréninky v pondělí, středu 
a pátek vždy od 14.30 hod. 
Mladší přípravka trénuje 
ve stejné dny, ale od 16.00 
hod.                              ZdS

SER s.r.o., X-LINE SPORT 
a Pension u Rudolfa III. 
Fotodokumentaci z akce 
bude možno vidět na http:
//www.kolobeh.estranky.cz/ 

Výsledky - cyklisti: 
1. Tomáš Podrazil (22 

let) 8:47 min., 2. Herbert 
Schwarz (29) 9:24, 3. Jiří 
Švarc (34) 9:40, 4. Ondřej 
Švarc (24) 10:30, 5. Jiří 
Dužár (44) 10:48, 6. - 7. Mi-
roslav Vohnout (43), Václav 
Šimonek ml. (20) oba 10:54, 
8. Herbert Michel (64) 11:57, 
9. Václav Šimonek st. (44)
12:22, 10. Jan Pospíchal (50) 
13:19, 11. Lenka Podrazilová 
(47) 14:39, 12. Josef Kučera 
(62) 15:12, 13. Petr Michel 
(34) 15:22, 14. Marek Fro-
lík (31) 15:34, 15. Miroslav 
Holubec (48) 17:10, 16. Jo-
lana Svobodová (42) 17:17, 
17. Josef Sivčo (30) 17:54, 
18. Jiří Tůma (63) 18:40, 
19. Marta Strelecká (37) 
18:51, 20. Oldřich No-
vák (55) 19:20, 21. Mi-
loš Tomíšek (52) 21:00, 
22. Pavel Krajdl (29) 21:35, 
23. Michal Dolín (10) 25:04 
min, 24. Pavel Dolín (39) 
30:59, 25. Petr Sedláček (53) 
31:03, 26. Pavel Štětina 
(42) – neklasifikován - zlo-
mil po cestě šlapku a do cíle 
nedorazil, 27. Stanislav Vo-
tápek (22) - neklasifikován 
- zabloudil a byl odvezen 
hasiči zpět do místa startu. 
Běžci: 
1. Petr Pinďák (24) 15:04 min, 
2. Jiří Podrazil (19) 15:14, 
3. Tomáš Kozler (17) 17:
10, 4. Antonín Koštrna (28) 
17:27, 5. Vojtěch Kuthan 
(57) 18:03, 6. Jan Rein (44) 

18:50, 7. Veronika Svobodo-
vá (21) 21:24, 8. Karel Slá-
dek (62) 21:45, 9. Mirulín 
Štěbra (53) 22:44, 10. Pavel 
Richter (38) 24:20, 11. Mo-
nika Koštrnová (30) 27:15, 
12. Tereza Sladkovská (11) 
28:21, 13. Václav Tomeš (79) 
39:31, 14. Markéta Nácovská 
(53) 33:00 - neoficiální čas, 
odstartovala opožděně.

ZdS                                 
            
                                        

                              

Rekordní účast na KOLOBJEHU

Počasí triatlonu zprvu nepřálo


